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چالش هاي دولت آينده
روزنام��ه  وطن امروز در يادداش��تي 
نوشت: چالش هاي پيش روي دولت 
س��يزدهم آنچنان عميق و گسترده 
است كه پيروز انتخابات بعد از گرم كردن خود در زمين رقابت ها، بايد 
به مصاف هفت خ��ان مش��كالت اقتصادي كش��ور برود. هش��تمين 
رئيس جمهور ايران و سيزدهمين دولت جمهوري اسالمي ميراثي را به 
ارث خواهد برد كه همچون گداخته مذاب آتشفشان در حال نابود كردن 

هر آن چيزي است كه در سر راهش قرار گرفته است. 
تحوالت اقتصادي هشت سال گذشته آنچنان پيچيده و مبهم است كه 
ساده سازي و سهل انگاري حل مشكالت، قطعاً موجب تشديد وضعيت 
خواهد شد. گس��ترش تحريم هاي ضد ايراني، شرطي سازي اقتصاد و 
وابسته كردن آن به تحوالت سياسي، بي توجهي به توسعه ديپلماسي 
اقتصادي، غفلت از برند سازي محصوالت ايراني و دهها دليل و موضوع 
ديگر، توان صادراتي كشور را به شدت كاهش داده است. از سوي ديگر 
عدم توجه به توسعه متوازن زير ساخت هاي اقتصادي نظير بي توجهي 
به توسعه كريدور هاي ترانزيتي، ساخت مسكن، صنعتي سازي، ساخت 
نيروگاه و... باعث توقف رشد اقتصاد ايران شده است. ركود اقتصادي، 
تورم باالي ۴۰درصد، نبود سرمايه در گردش و عدم حمايت از بنگاه هاي 
توليدي نيز موجب تعطيلي بس��ياري از بنگاه ه��ا و كاهش توليد اكثر 

واحد ها شده است. 
مش��كل بزرگ تر را ش��ايد بتوان پيش خور كردن مناب��ع دولت آينده 
دانست، افزايش بدهي دولت نظير استقراض از بانك مركزي، برداشت 
از صندوق توس��عه ملي، فروش اوراق قرضه، تش��ديد بدهي به شبكه 
بانكي و كاهش ذخاير طال و ارز بان��ك مركزي، نمونه هاي بارز مصرف 
پيش دستانه منابع كش��ور اس��ت. از همه اينها بگذريم، ديو سركش 
نقدينگي - كه در هشت سال گذشته شش برابر شده است- با هجوم به 
هر حوزه اقتصادي با هدف سوداگري، ويرانه اي بيش باقي نمي گذارد. 
........................................................................................................................

3 نكته در باب انتخابات شوراي شهر
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 
نهاد نوپاي ش��وراي ش��هر تهران، در 
آس��تانه دور شش��م ق��رار گرفت��ه و 
انتخابات آن، همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد. 
پيرامون اهميت و جايگاه شوراهاي شهر و روستا و انتخابات آن، چند 

نكته درخور توجه است:
يك( سايه انتخابات رياست جمهوري آنقدر سنگين است كه شوراي 
شهر به چش��م نمي آيد. اگرچه غلبه توجه به رياست جمهوري امري 
طبيعي است، اما بايد توجه كرد كه اين مسئله، موجب غلبه نگاه سياسي 
بر امور شهري و اجتماعي نشود. شوراي شهر، بر اساس قانون اساسي، 

نهادي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و صدالبته غيرسياسي است. 
دو( تنها كاركرد انتخابات، برگزيدن اعضاي دوره جديد نيست. فصل 
انتخابات، بايد هنگامه بررس��ي كارنامه دوره رو به پايان و برنامه هاي 
نامزدهاي آينده باشد. نمي توان از اين مسئله غافل شد كه دوره پنجم 
شوراي شهر پايتخت، به عكس س��ه دوره پيش از آن، بسيار ضعيف و 
بي كارنامه بود، طي چهار سال، پنج نفر را به عنوان شهردار يا سرپرست 
شهرداري بر كرسي اداره شهر تهران نش��اند و در پايان دوره، جز چند 
تغيير نام و تعمير روكش آس��فالت چند پل و خيابان، اقدام درخوري 
نشان نداد. يكي از داليل عمده نارضايتي مردم از مديريت شهري در اين 
دوره، ياد و خاطره ۱۲سال مديريت توانمند و مؤثر محمدباقر قاليباف 
در اذهان مردم است كه رقابت با آن، كار را براي دوره اخير، سخت تر هم 
كرده است. نبايد از ياد برد كه در روزهاي پيش رو تا انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روس��تا، در تهران و در كالنش��هرها، يكي از محورهاي 

اصلي، بايد بازخواني عملكرد دوره گذشته باشد. 
س��ه( فرصت انتخابات، زمان خوبي براي پرداختن به مسائل شهري و 
قرار دادن آن زير ذره بين نخبگان و در كانون توجه مردم است . بهترين 
زمان براي ايجاد آميختگي ميان شهروندان و مديريت شهري، انتخابات 
شوراي شهر است. بايد در اين فرصت، مس��ائل شهر را گفت و نوشت، 
براي آن ادبيات ساخت و نظريات و برنامه هاي مختلف براي اداره شهر 
را در بوته نقد گذاش��ت. اين فرصت مغتنم نبايد تحت تأثير انتخابات 

رياست جمهوري و فضاي پر خبر و پر چالش آن فراموش شود. 
........................................................................................................................

مضرات اقتصاد دولتي
روزنامه شرق در يادداشتي نوشت: دولت 
در ايران روز به  روز فربه تر و بر هزينه هاي 
آن نيز اف��زوده مي ش��ود و طبيعتاً دچار 
كس��ري بودجه مي ش��ود و براي جبران آن اقدام به چ��اپ پول بدون 
پشتوانه مي كند. با وجود اينكه ۴۲سال از انقالب مي گذرد، نه  تنها دولت 
كوچك تر نشده است، بلكه س��ال به س��ال بزرگ تر مي شود و بخش 
خصوصي نيز اصاًل رش��د نمي كن��د. اصل ۴۴ قانون اساس��ي در مورد 
خصوصي سازي اقتصاد اتفاق نيفتاده است. فرايند بزرگ شدن دولت با 
فساد گسترده و رانت خواري همراه بوده و ثبات اقتصادي را نيز از بين 
برده است. بيش از 3۰ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از 
دولت حقوق مي گيرن��د. آنچه اقتصاد اي��ران را تهديد مي كند، قفس 
آهنين انحصارهاي مختلف دولتي است كه از سياست گرفته تا فرهنگ 
و رسانه، اقتصاد و صنعت را از آن خود كرده و يك اقتصاد دولتي فربه، 
غيرچابك و غيررقابتي شده كه توان حركت، تحول، نوآوري و رشد را از 
جامعه گرفته است، بنابراين مهم ترين پيامدهاي اقتصاد دولتي در ايران 

عبارتند از:
۱- اين اقتصاد تورم زاست: همواره دولت بزرگ تر مي شود و هزينه هاي 
آن نيز افزايش يافته و ب��راي جبران هزينه ها، دول��ت مجبور به چاپ 
اسكناس مي شود و افزايش نقدينگي حدود ۲5 درصدي در سال، تورم 

حدود 3۰ درصدي در جامعه ايجاد مي كند. 
۲- افزايش بيكاري و كاهش كسب وكار: با عدم رشد بخش خصوصي، 
فضاي كس��ب وكار راكد ش��ده و نرخ بيكاري افزاي��ش يافته و موجب 

گسترش فقر نيز مي شود. 
3- افزايش فساد و رانت خواري: اقتصاد دولتي در همه جاي دنيا اصوالً 

همراه با فساد سيستماتيك و گسترده مواجه است. 
۴- تبعيت اقتصاد از سياس��ت: نبايد اقتصاد از سياس��ت تبعيت كند  
بلكه سياس��ت بايد در چارچ��وب منافع اقتصادي اس��تراتژي خود را 

تنظيم كند. 
5- ركود اقتصادي همراه با تورم نسبتاً عميق كه ناشي از عدم گردش 

سرمايه در بخش خصوصي است. 
6- ش��كل گيري اقتصاد داللي در بخش خدمات به خاطر س��وددهي 
باال و عدم تمايل سرمايه به  سوي بخش توليد )بخش صنعت و بخش 

كشاورزي به خاطر سوددهي پايين(. 
7- شكل گيري يك مديريت دولتي تنبل، فشل، غيرمسئول، غيرخالق 

و فاسد با بهره وري بسيار پايين. 

88498443سرویس  سياسي

به رغم اينك�ه در رقابت ه�اي اخي�ر انتخابات 
رياست جمهوري بحث برنامه محور بودن از سوي 
كانديداها م�ورد توجه جدي قرار گرفته اس�ت 
اما نكات�ي وجود دارد كه برنامه ه�اي نامزدهاي 
انتخاباتي بايد حائز آن باش�د تا بتوان اين اتفاق 
را يك تح�ول ج�دي در نحوه مديريت كش�ور 
به خصوص از س�وي ق�وه مجربه قلم�داد كرد. 
كمتر از يك هفته ديگر به انتخابات رياست جمهوري 
باقي مانده و قرار است آخرين مناظره انتخاباتي هم 
امروز يا امشب با حضور كانديداهاي انتخابات رياست 

جمهوري برگزار  شود. 
شايد آنچه در مناظره هاي قبلي و همچنين تبليغات 
انتخاباتي بيش از س��اير موارد به چشم آمده باشد، 
ارائ��ه برنامه هاي مختل��ف براي بهب��ود وضعيت 
كنوني اس��ت، البته اصل برنامه مح��وري نكته اي 
اس��ت كه در رقابت هاي انتخاباتي هي��چ گاه قابل 
چشم پوشي نيست. يكي از مهم ترين نقاط ضعفي 
كه در رقابت هاي انتخاباتي دوره هاي گذش��ته به 
چشم مي خورد، نبود يك برنامه مشخص براي اداره 
كشور از طرف كانديداها بوده است؛ نكته اي كه در 
اين دوره از رقابت ها تأكيد فراواني بر آن مي شود و 
يكي از كانديداها از وج��ود برنامه 7هزار صفحه اي 

براي اداره كشور سخن گفته است. 
كانديداي ديگر نيز از وجود تشكيالتي تحقيقاتي و 
موازي با دولت فعلي سخن گفته است كه مشغول 
پژوهش براي تعيين راه حل هاي جديد در راستاي 
حل مشكالت كشور است. نفس ورود چنين عنصري 
به عرصه رقابت هاي انتخاباتي امري مبارك است اما 
نكته مهم اين است كه مالحظاتي درباره اين برنامه ها 

وجود دارد كه نبايد آن را از ياد برد. 
  برنامه هاي انتخاباتي و ضرورت پاسخ

 به دغدغه هاي كالن و خرد
اول اينكه نبايد فراموش كرد، برنامه هاي هر كانديدا 
بايد بتواند مشكالت و نيازهاي فعلي مردم و كشور را 

چه در سطح كالن و چه در سطح خرد حل كند. 
كاهش التهابات سياسي در سطح جامعه و در واقع 
انتقال منازعات سياس��ي از سطح توده ها به عمق 
افراد فرهيخته و مديران اجرايي، ارائه تصوير واقعي 
از معضالت و مش��كالت موجود و ترس��يم برنامه 
هدفمند براي حل آن، پرهيز از كيش پرس��تي و 
اسطوره س��ازي افراد و امكان نقد سالم و پاسخگو 
كردن دول��ت به م��ردم، پرهي��ز از درگيري هاي 
هزينه ساز جناحي و ايجاد سازوكار مناسب براي 
رسيدن به حداقلي از اجماع نخبگان كه ضرورت 
حل مش��كالت جامعه امروز ايران است، مشخص 
شدن وزن سياسي واقعي احزاب و شخصيت هاي 
سياسي، تعميق مشاركت در ميان اقشار مختلف 
به ويژه جوانان تحصيلك��رده و ايجاد فضاي اميد 
براي برون رفت از مشكالت و تأكيد بر عملكرد افراد 
»نقش محور« به جاي »فردمح��ور« در مديريت 
كالن كشور و تسريع در چرخش نخبگان در جامعه 
همه و همه انتظارات بحقي است كه از برنامه هاي 

كانديداها در شرايط فعلي وجود دارد. 
در حقيقت اگر برنامه هاي كانديدها نتواند اين موارد 
را لحاظ كند و حتي برخ��الف آن قدم بردارد، هيچ 

حاصلي براي مردم و كشور نخواهد داشت. 
در حوزه خرد نيز برنامه ه��اي كانديداها بايد بتواند 
مشكالت معيشتي مردم را حل كند. متأسفانه دولت 
طي هشت سال گذشته تالش كرده است با تمركز بر 
سياست خارجي و به وجود آوردن تحولي در حوزه 
تحريم ها، زمينه ارتقاي اقتصاد كشور را فراهم كند، 
با اين حال به دليل غرض ورزي هاي طرف غربي كه 
بارها مورد تأكيد مقام معظم رهب��ري قرار گرفته 
است، عمالً رونق اقتصادي با استفاده از رفع تحريم ها 
به بن بست خورده است. تغييرات در سياست داخلي 
و بين المللي امريكا نيز تنها اميد ه��اي دولت را در 
مورد استفاده از اين حربه به باد داده است، از اين رو 
برنامه هاي كانديداها نيز بايد بتواند در حوزه معيشت 

پاسخ درست و دقيقي به اين معضل بدهد. 
نگاهي به برنامه هاي كانديداها نشان مي دهد اغلب 
آنها تالش كرده اند به اين دو سطح از نيازمندي هاي 
كشور پاسخ درست بدهند. حداقل در مورد برخی  
از كانديداها نش��انه هاي روش��ني وج��ود دارد كه 
روش شناسي دقيقي در مورد حل مشكالت انجام 
ش��ده و راه حل ها در مسير درس��ت قرار دارد، ولي 
واقعيت اين اس��ت كه پاسخ درس��ت به مشكالت 
تنها بخشي از يك برنامه درست و صحيح است و در 
مرحله بعد بايد ديد كه اساساً اين برنامه با توجه به 

مقدورات فعلي كشور قابل اجراست يا نه؟
  برنامه هاي انتخاباتي بايد قابل اجرا باشد

واقعيت اين است كه هر برنامه موفقي در اين سطح 
براي حل مش��كالت كش��ور عالوه بر اينكه بايد از 
جزئيات تكنيكي دقيقي برخوردار باشد، در دو جنبه 
ديگر نيز خصوصيات ويژه اي را داشته باشد. برنامه 
يك كانديدا در سطح ملي بايد بتواند قابليت اجرايي 
داشته باشد. در طول ۴۰سال گذشته بارها و بارها 
برنامه هاي گوناگوني براي حل مشكالت ارائه شده 
كه از لحاظ نظري كاماًل درست بوده اما قابليت اجرا 
نداش��ته اس��ت، به عنوان مثال يكي از اين طرح ها 
بحث كاهش يارانه هاي پنهان در ساختار اقتصادي 
كشور و پرداخت مستقيم آن به مردم است، حتي 
يكي از كانديداها در دوره فعلي نويد پرداخت يارانه 

۴5۰هزار توماني را به هر فرد ايراني داده است. 
بر اس��اس يك محاسبه س��اده پرداخت اين ميزان 
از يارانه كاماًل امكانپذير اس��ت چراكه با بخشي از 
يارانه پنهان انرژي در كشور امكان تأمين مالي اين 
طرح وجود دارد، با اين حال يك بررس��ي جامع تر 
نش��ان مي دهد تبعات اقتص��ادي كاهش پرداخت 
يارانه پنهان در داخل اقتصاد به قدري باالست كه 
امكان اجراي آن بدون هزينه هاي باالي اقتصادي 

وجود ندارد. 
يكي از نمونه هاي تلخ اين ماجرا بحث افزايش قيمت 

بنزين در آبان ماه س��ال 98 بود. به رغم اينكه تمام 
داده هاي اقتصادي حاكي از اين ب��ود كه باال بردن 
قيمت بنزين بيشتر بر طبقه باال فشار خواهد آورد 
اما شوك تورمي ناشي از آن سبب شد تا اعتراضاتی 
چند روزه در مناطق متوس��ط و پايين به راه بيفتد 
كه تبعات گس��ترده اقتصادي و سياسي براي نظام 

نيز داشته باشد. 
حل مشكالت بورس در عرض سه روز و همچنين 
تك رقمي كردن تورم در مدت كمتر از يك س��ال 
آن هم در اقتصادي كه نزديك ۴۰ سال است تورم 
دورقمي را تجربه مي كند، از جمله برنامه هايي است 

كه به نظر مي رسد قابليت اجرا نداشته باشد. 
يكي ديگ��ر از خصوصياتي كه اج��راي برنامه هاي 
نامزدهاي فعلي را با اما و اگر روبه رو مي كند، ميزان 
حمايت سياس��ي و انس��جام اجتماعي الزم براي 
آنهاس��ت. نبايد فراموش كنيم اجراي هر برنامه اي 
در سطح ملي نياز به حدي از اجماع ملي و سياسي 
دارد، در اين صورت حتي اگر اين برنامه با قدرت آغاز 
شود، باز هم در ادامه به مش��كل خواهد خورد و به 
اهداف اصلي خود نخواهد رسيد. شايد جدي ترين 
مثال در اين باره فراهم آمدن حمايت گس��ترده از 
توسعه برنامه هسته اي كش��ور در سال هاي 8۴ تا 
88 بود. اين موج حمايت مردمي به قدري جدي بود 
كه نظرسنجي ها نشان مي داد حفظ دستاوردهاي 
اتمي جزو مطالبات اقشار خاكستري و داراي زاويه 
با نظام هم است. همين حمايت مردمي گسترده بود 
كه در سخت ترين دوران تحريم ها به نظام اين امكان 
را داد در مقابل تحريم ها مقاومت كند، بدون اينكه 
پيش بيني ها در مورد ايجاد اعتراض مردمي محقق 
شود. به اين ترتيب كانديداي پيروز بايد تالش كند 
حمايت اجتماعي گسترده را براي خود كسب كند. 
  نگاه فراجناحي؛ شرط اصلي موفقيت يك 

برنامه ملي 
نكته ديگر در مورد برنامه ها فراهم كردن تيم اجرايي 

و مديريتي الزم براي اجراي آنهاست. 
هر برنامه هر چقدر پخته و اجرايي باشد بدون وجود 
نيروي اجرايي الزم سرنوشتی جز ماندن روي كاغذ 
پيدا نمي كند؛ اينجاست كه اهميت وجود استفاده از 
متخصصان از تمام گرايش هاي سياسي بيشتر خود 
را نشان مي دهد. بدون شك رئيس جمهور نمي تواند 
تنها با تكيه بر نيروهاي يك جناح خاص يك برنامه 
ملي را اجرا كند؛ نكت��ه اي كه ش��ايد كانديداها از 
اهميت آن غافل شده اند و بايد در ادامه رقابت ها بر 

آن تأكيد كنند. 
همگام سازي برنامه با اسناد باالدستي كشور نكته 
ديگري اس��ت كه بايد مورد توج��ه كانديداها قرار 
بگيرد. هم اكنون اسناد مختلفي از سوي نهادهاي 
باالدستي كشور از جمله برنامه توسعه پنج ساله و 
سياست هاي كلي كش��ور تصويب شده كه بايد در 

برنامه ها مورد توجه قرار بگيرد. 
در صورتي كه موارد ف��وق در برنامه هاي كانديداها 
مورد توجه ق��رار بگيرد، مي توان اي��ن اطمينان را 
داشت كه فرداي انتخابات نيز شاهد اجرايي شدن 
طرح هاي كالن آنها به خصوص از سوي نامزدهاي 
انقالبي باش��يم؛ رويه اي كه مي تواند به عنوان يك 
س��نت نيكو از س��وي نيروهاي انقالبي در فضاي 
سياس��ي كش��ور نهادينه ش��ود تا از اين پس تمام 
گروه ها ب��راي رقابت ه��اي انتخاباتي آين��ده آن را 

مدنظر قرار دهند.

مهدی پورصفا
   گزارش  

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
امنیت صیادی را با توسعه بسیج دريايی 

مردم پايه بیشتر مي كنیم
باي�د ط�رح تأمي�ن امني�ت در درياها 
مي ش�ود  ش�ود.تالش  مردم�ي 
امس�ال ب�ا توس�عه بس�يج درياي�ي 
مردم پاي�ه و رف�ع برخي مش�كالت در 
حوضچه ه�اي صي�ادي، زمين�ه صيد و 
صيادي ب�راي صيادان ارتقا داده ش�ود. 
به گزارش سپاه نيوز، دريادار پاسدار عليرضا 

تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي سپاه در بازديد از يگان هاي موشكي اين 
نيرو، با اشاره به نامگذاري ش��عار امسال توسط رهبر معظم انقالب گفت: 
ما به شعار س��ال، به عنوان نقشه راه و يك منش��ور نگاه مي كنيم و همه 
توان مان را براي تحقق پشتيباني از توليد و كنار زدن مانع هاي آن به كار 
مي گيريم. وي با تأكيد بر اينكه بايد طرح تأمين امنيت در درياها مردمي 
شود، افزود: تالش مي شود امسال با توسعه بسيج دريايي مردم پايه و رفع 
برخي مش��كالت در حوضچه هاي صيادي، زمينه صي��د و صيادي براي 

صيادان ارتقا داده شود. 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه گفت: افتخار ماست كه خادم مردم شريف 
ايران اسالمي هستيم، ما و ملت عزيز ايران، اعضاي يك خانواده هستيم 
و براي عزت و زندگي شرافتمندانه اين مردم هر گونه خدمتي از دستمان 
برآيد، انجام خواهيم داد. وي با اشاره به اينكه امريكايي ها زورگو و مستكبر 
هس��تند و با ثبات، امنيت و رش��د اقتصادي، علمي و ع��زت بين المللي 
جمهوري اسالمي مخالف هس��تند، گفت: امريكايي ها شهيد سليماني 
عزيز ما را ناجوانمردانه ترور كردند و در معاهده ها هميشه متقلب بوده  و 
ملت ها و دولت ها را فريب داده اند و امروز نيز بدخواهان و دش��منان ملت 
ايران نمي خواهند مردم در انتخابات شركت كنند؛ بنابراين مردم عزيزمان 
بايد با بصيرت، براي حضور حداكثري در جشن تكليف سياسي انتخابات 

تالش كنند. 
سردار تنگسيري خاطرنشان كرد: امروز عزت، رشد و بالندگي در حوزه هاي 
مختلف دفاعي، ساخت و توليد انبوه تجهيزات نظامي و توان بازدارندگي در 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران فقط و فقط با اجرايي شدن فرامين 
مقام معظم  رهبري محقق شده  است. وي به شاخص هاي تعيين شده از 
سوي رهبر معظم انقالب براي تشكيل دولت اسالمي در گام دوم انقالب 
اش��اره كرد و افزود: با توجه به اهميت فوق العاده دستگاه اجرايي كشور، 
فردي كه رئيس جمهور مي شود بايد با كفايت، با ايمان، ضد فساد، تبعيض 
و بي عدالتي باشد، عملكردش جهادي و انقالبي باشد و بايد براي توسعه 

كشور به توان و ظرفيت داخلي به ويژه جوانان اعتقاد داشته باشد. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه در بازديد از يگان هاي موشكي نيروي دريايي 
سپاه، سطح آمادگي رزمندگان دريادل مس��تقر در اين يگان  ها را مثبت 
ارزيابي نمود و گفت: آنچه موجب تحصيل موفقيت هاي ما مي شود، نكته 
اتكال ما به خداوند متعال است، هر چقدر ما به خداوند سبحان بيشتر توكل 
كنيم، خداوند هم ما را در انجام وظايف و تكاليف مان موفق مي دارد، اين 

وعده الهي و تخلف ناپذير است.
.....................................................................................................................

موسوي خبر داد 
 انتقاد از همكاري نكردن كانادا 

براي برگزاري انتخابات
 س�خنگوي س�تاد انتخابات تأكي�د كرد كه اق�دام دولت كان�ادا در 
همكاري نكردن جهت برگزاري انتخابات رياست جمهوري اسالمي 
ايران براي ايرانيان مقيم كانادا غيرقانوني و خالف حقوق بين الملل است. 
به گزارش مهر، سيداس��ماعيل موس��وي با انتقاد از اق��دام خالف عرف 
بين المللي دولت كانادا در خصوص موافقت نكردن با برگزاري انتخابات 
مستقيم رياست جمهوري ايران در كانادا براي ايرانيان مقيم اين كشور، 
افزود: با پيگيري هاي وزارت امور خارجه، يكي از شهرهاي مرزي امريكا 
نزديك به مرز كانادا به عنوان مكان برگزاري انتخابات براي ش��هروندان 

ايراني مقيم در كانادا در نظر گرفته شده است. 
وي با اشاره به همراهي نكردن دولت كانادا در برگزاري مستقيم انتخابات 
رياست جمهوري دوره سيزدهم در خاك اين كشور، افزود: موضوع برگزاري 
انتخابات دوره سيزدهم رياست جمهوري در كشور كانادا و ايجاد امكان 
حضور و مشاركت هموطنان مقيم كشورمان در اين امر سرنوشت ساز، از 
طريق نمايندگي دائم كشورمان در نيويورك در تماس با سفير كانادا در 

سازمان ملل پيگيري شد. 
سخنگوي ستاد انتخابات كش��ور با بيان اينكه با درخواست سفير كانادا، 
يادداشتي در اين خصوص از سوي وزارت امور خارجه تنظيم و براي تحويل 
به دولت كانادا به سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع كانادا در تهران 
تحويل داده شده است، تصريح كرد: متأسفانه تاكنون پاسخ درخور و الزم از 
سوي دولت كانادا در راستاي برگزاري انتخابات مستقيم رياست جمهوري 
در اين كشور دريافت نشده است. موسوي گفت: با توجه به محدوديت زماني 
باقي مانده و امكان نداشتن اعزام عوامل اجرايي از سوي وزارت امور خارجه، 

امكان برگزاري انتخابات به صورت مستقيم فعالً فراهم نشده است. 
وي با اشاره به اين موضوع كه وزارت امور خارجه كشورمان در تالش براي 
فراهم آوردن امكان مشاركت شهروندان ايراني مقيم در كاناداست، گفت: 
در اين خصوص با هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي ستاد انتخابات خارج 
از كشور مستقر در وزارت امور خارجه با دفتر حفاظت منافع كشورمان در 
واشنگتن، هم اكنون پيش بيني الزم براي حضور ايرانيان مقيم كانادا در 
يكي از ش��هرهاي مرزي امريكا نزديك به مرز كانادا انجام ش��ده است و 
ان شاءاهلل با تدابير انديشيده شده از سوي همكاران پر تالش در وزارت امور 
خارجه، اخذ رأي از شهروندان ايراني مقيم در كانادا صورت خواهد گرفت. 
.....................................................................................................................

عضو حقوقدان شوراي نگهبان خبر داد
 زمان رأي گیري انتخابات ۲۸خرداد

از ۷ صبح تا ۱۲  و حتی پس از آن
ايده س�تاد كرونا با موافقت ش�وراي نگهبان همراه شد كه بايد از 
۷صبح تا۱۲ شب صندوق ها براي رأي گيري فعال باشند و اگر كسي 
پس از اين س�اعت نيز حضور داش�ت، رأي دادن او بالمانع است. 
به گ��زارش مه��ر، محمدحس��ن صادقي مق��دم در هماي��ش عوامل 
انتخابات۱۴۰۰ گفت: جمعي كه اينجا هستند اراده كرده اند در انتخابات 

جمعه آينده ورق زرين ديگري براي اين نهضت اسالمي بيفزايند. 
وي اف��زود: در انتخابات 98، مي��ان دوره اي 99 و در اي��ن دوره نهايت 
همكاري و هماهنگي با وزارت كشور و استانداري ها رخ داده و بهره آن را 

نيز برده  ايم و الحمدهلل نتايج خوبي از مشاركت مردم در راه است. 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: از وزارت اطالعات، سپاه، نيروي 
انتظامي، ثبت احوال و تمامی مقام هاي استاني و كساني كه در آموزش 
و پرورش و اين ش��بكه عظيم اجرا و نظارت همكاري كرده اند، تشكر 
مي كنيم و اميدواريم با وجود برخي اشكاالت، طرح هاي نو و جدي نيز 
پياده شود. صادقي مقدم ادامه داد: ما وظيفه ديني داريم آنچه خواست 
مردم است با صحت و سالمت تجميع كنيم و به نمايش بگذاريم و هرگز 
كسي نبايد حاضر شود، آخرت خود را براي دنياي ديگران هزينه كند و 

اين سرلوحه همه همكاران در اجرا و نظارت خواهد بود. 
وي گفت: ستاد كرونا س��اعت برگزاري انتخابات را از 7صبح تا ۲نصف 
شب اعالم كرده و اگر چه بودن همه عوامل اجرا و نظارت ساعت 7صبح 
سر صندوق ها مشكل است، اما براي همراهي اين ايده، شوراي نگهبان 
موافقت كرد كه از ساعت 7صبح تا ۱۲ش��ب اخذ رأي صورت بگيرد و 
اگر كسي پس از اين ساعت نيز حضور داشت رأي دادن او بالمانع است، 

همين امر موجب مي شود پايان تبليغات نيز 7صبح باشد.

نگاهي به تحولی مهم كه مي تواند تبديل به سنتي مبارك در رقابت هاي سياسي كشور شود

 برنامه هاي كانديداها 
چگونه كاراتر و اجرايي تر خواهد شد

دولت

همانطور كه در سال 94 تحريم را شكانديم، باز هم در سال 
۱400 تحريم را مي شكنيم، مردم بدانند كه در قدم هاي آخر 
شكست تحريم هستيم و امريكا ناچار است تحريم ها را بردارد. 
رئيس جمهور افتتاح طرح هاي ملي كشور در روزهاي پنج شنبه 
از سال گذش��ته تاكنون به رغم همه مش��كالت ناشي از جنگ 
اقتصادي دشمن و شيوع ويروس كرونا را از افتخارات دولت تدبير 
و اميد دانست و گفت: متأسفانه اقدامات بزرگي كه در طول اين 
سال ها در كشور انجام ش��ده، ديده نمي شود و ما نيازمند گوش 
شنوا هستيم كه بشنود اين افتتاح ها در دوران تحريم و كرونا از 

چه ارزش بااليي برخوردار است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت جمهوري، دكتر 
حس��ن روحاني روز پنج ش��نبه در آيين افتتاح طرح هاي ملي 
وزارت نيرو در استان هاي ايالم، هرمزگان و كرمانشاه در هفتاد و 
يكمين پويش تدبير و اميد براي جهش توليد، با اشاره به اقدامات 
انجام شده از سوي اين دولت براي توسعه كشور از جمله روستاها، 
اظهار داشت: متأسفانه اين روزها در اظهار نظرها كسي از تالش 
دولت براي آباداني كشور و روستاها كه كارهاي بسيار بزرگي در 
زمينه آب، برق، گاز، راه، زيرس��اخت هاي ديجيتال و همچنين 

اشتغال روستايي انجام گرفته، سخني نمي گويد. 
دكتر روحاني تأكيد كرد: در افتتاح هاي پنج شنبه كه از ابتداي 
س��ال 99 آغاز و امروز هفتاد و يكمين افتتاح را در كشور شاهد 
بوديم، هدف اصلي اين بود كه به دنيا بگوييم نه جنگ اقتصادي 
مي تواند ما را از تالش براي آباداني و توس��عه كشور بازدارد و نه 

كرونا مي تواند روند حركت ما را متوقف كند. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اگر اين خبيث )ترامپ( نبود، در 
طول اين سال ها ۱۴هزار ميليارد دالر ديگر مي توانست در زمينه 
آب و برق هزينه شود و افتتاح طرح هاي ملي در اين حوزه امروز 
دوچندان مي بود. روحاني با بيان اينكه البته هنوز كار زيادي بايد 
نسبت به حقوق زنان و عدالت جنس��يتي در ايران انجام بگيرد، 

گفت: يكي از افتخارات اين دولت اين است كه از ابتداي دولت 
تصميم گرفتيم 3۰درصد مديريت كشور در اختيار زنان باشد، 
زيرا معتقديم اين حق زنان ماس��ت و به آنه��ا احترام مي كنيم، 
البته نه فقط در ايام انتخابات. هميش��ه در ط��ول تاريخ وظيفه 
داريم به خانم ها احت��رام بگذاريم، آنها ش��خصيت هاي برازنده 

جامعه ما هستند. 
رئيس جمهور با اشاره به اينكه افتتاح مستمر طرح هاي عمراني 
در هر هفته از آغاز سال 99 و در اوج دوران تحريم ها، اهميت زياد 
و پيامي معنادار داشته است، گفت: اجراي بخش بزرگي از آنچه 
تحت عنوان طرح مناطق گرمس��يري در دس��ت اجرا بود و نيز 
انتقال آب از جنوب كشور به استان هاي شرقي و شمال شرقي كه 
بخشي از آن در دو استان به ثمر رسيده و انتقال آب به دو استان 
ديگر كه در دست اجراست، ريل گذاري مناسبي براي ادامه مسير 

توسعه كشور در دولت آينده خواهد بود. 
دكتر روحاني با اشاره به در دس��ت اجرا بودن ۱9هزار مگاوات 
ظرفيت نيروگاهي توليد برق، افزود: افتخار بنده اين اس��ت كه 
اين طرح ها را در زماني كه توأمان با فشارهاي ناشي از تحريم و 
كرونا مواجه بوديم، اجرا كرده اي��م. در دولت تدبير و اميد وعده 

افتتاح 57سد را داده بوديم كه امروز پنجاه و ششمين سد افتتاح 
شد و مقايسه اين آمار با مجموع ۱9سدي كه تا پيش از پيروزي 
انقالب اسالمي در كشور ساخته شده بود نشان دهنده عظمت و 
بزرگي كاري است كه انجام داده ايم. رئيس جمهور اظهار داشت: 
در حالي كه تا سال 9۲ فقط يك ميليون نفر از روستاييان كشور 
به آب س��الم و پايدار دسترس��ي داش��تند، امروز اين تعداد به 
۱۰ميليون نفر رسيده و هر هفته 3۰روستاي جديد از آب پايدار 
و س��الم بهره مند مي ش��وند، همچنين در حالي كه تقريباً هيچ 
روستايي به اينترنت پرسرعت متصل نبود، امروز قريب به اتفاق 
روستاهاي كشور از اينترنت پرسرعت بهره مند هستند و اگر اين 
دولت هيچ كار ديگري جز ارائه اين خدمات به روستاييان انجام 

نداده باشد، باز هم خدمات بزرگي ارائه كرده است. 
دكتر روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا بيان اينكه 
اين دولت همواره بر تعامل س��ازنده تأكيد داشته است، تصريح 
كرد: درس��ت اس��ت كه بايد با تالش و تكيه بر توانمندي هاي 
داخلي كشور را بس��ازيم، اما نمي توانيم در انزوا و بدون تعامل با 
جهان زندگي كنيم و در اين ميان ارتباط با همسايگان از اهميت 
بسيار زيادي برخوردار است. خدا نيامرزد كساني را كه با برخي 
اقدامات احمقانه و بچگانه مثل حمله به اماكن ديپلماتيك اجازه 
ندادند روابط ايران با برخي همس��ايگان ب��ه خوبي انجام گيرد. 
رئيس جمهور ادامه داد: در دولت تدبير و اميد روابط با همسايگان 
از جمله روسيه به شكل مناسبي گسترش پيدا كرده و امروز در 
عرصه هاي مختلف با اين كشور روابط مطلوبي داريم و از سوي 
ديگر با روس��يه و چين در مذاكرات وين براي عبور از تحريم ها 

هماهنگي و رايزني تنگاتنگي داريم. 
دكتر روحاني تأكيد ك��رد: همانطور كه در س��ال 9۴ تحريم را 
ش��كانديم، باز هم در س��ال ۱۴۰۰ تحريم را مي شكنيم، مردم 
بدانند كه در قدم هاي آخر شكست تحريم هستيم و امريكا ناچار 

است تحريم ها را بردارد.

در آيين افتتاح طرح هاي ملي وزارت نيرو

روحاني:تحريمهارادر1400ميشكنيم
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